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Vec: Oponentský posudok pre vymenúvacie konanie  

        za profesora v odbore sociálna práca  

        uchádzačky doc. PhDr. Anny Bérešovej, PhD. 

 

 

Vážený pán predseda, 

 

na základe Vášho listu (č. 54-1/2019) zo dňa 3. septembra t.r., Vám 

predkladám oponentský posudok na vyššie uvedenú uchádzačku. 

Ide o vysokoškolského učiteľa s bohatými pedagogickými a praktickými 

aktivitami v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné 

zdravotníctvo na národnej i medzinárodnej úrovni, s pracovným pomerom 

na VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave (od roku 2006) a na LF UPJŠ v 

Košiciach (od roku 1991). V uvedených odboroch je zapojená do 

pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania na Slovensku i v Báčskom 

Petrovci v Srbsku. 

Doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD. v oblasti pedagogických aktivít (s 

pedagogickou činnosťou od roku 2002, v roku 2008 PhD. v odbore sociálna 

práca, od roku 2012 docent v odbore sociálna práca) prekračuje požadované 

kritériá na vymenúvanie profesorov. 

 Na poli publikačnej činnosti uchádzačka vykazuje 142 celkových 

výstupov (z toho 13 výstupov vo WOS a SCOPUS, 94 vedeckých 

a odborných prác, 19 z nich v zahraničných publikáciách, je prvou autorkou 

43 vedeckých a odborných prác) a 178 citácií (domáce – 108, zahraničné – 

70), z toho 26 citácií v zahraničných publikáciách vo WOS a SCOPUS.  

Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách (aj keď v jednej z nich s minimálnymi príspevka-

mi), spoluautorkou jednej vedeckej monografie vydanej v domácich 

vydavateľstvách a autorkou dvoch skrípt a učebných textov. Možno 
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konštatovať, že Doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD. spĺňa kritériá na tomto 

poli.  

V oblasti výchovy vedecko-pedagogických pracovníkov uchádzačka bola 

školiteľkou štyroch doktorandov a aktuálne je školiteľkou dvoch 

doktorandov. Z oblasti rozvoja odboru a doktorandského štúdia možno 

poukázať predovšetkým na garantovanie študijného programu sociálna  

práca Bc. stupeň, VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave a na členstvo v 

odborovej komisii pre doktorandské štúdium v študijnom programe sociálna 

politika na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Na základe toho spĺňa 

požadované kritériá v oblasti vedecko-školiacej. 

V oblasti vedecko-výskumných projektov bola riešiteľkou jedenástich 

ukončených projektov, z toho troch v USA (Atlanta). Okrem toho, je 

zapojená do jedného prebiehajúceho projektu. Aj v tejto kategórii 

uchádzačka spĺňa požadované kritériá. 

V oblasti prednáškovej činnosti (s aktívnou účasťou na 68 konferenciách, 

s 15 zahraničnými konferenciami, s 5 pozvanými prednáškami v zahraničí, s 

12 vedeniami sekcií medzinárodných konferencií a s početným členstvom 

/21/ vo vedeckých a organizačných výboroch medzinárodných vedeckých 

podujatí) Doc. A. Bérešová spĺňa požadované kritériá. 

Uchádzačka vykazuje členstvo v redakčnej rade jedného zahraničného 

odborného časopisu, absolvovala tri prednáškové pobyty na univerzitách 

v Českej republike a jednu odbornú stáž v neziskovej organizácii Shalom 

for Uganda. Je členom komisií pre štátne záverečné skúšky I. a II. stupňa 

v odboroch sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo, čím 

spĺňa požadované kritériá. 

 

Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené charakteristiky, splnenie 

požadovaných kritérií a doterajší interdisciplinárny charakter akademického 

rastu uchádzačky, odporúčam ju na vymenovanie za profesora v odbore 

sociálna práca. Má veľmi dobré predpoklady pre ďalší odborný rast a pre 

rozvoj odboru sociálna práca v národnom i medzinárodnom kontexte. 

 

 

Bratislava, 30. septembra 2019       

 

                                                

 

  

                                                  Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ, PhD.           

 

 


